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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-05-30

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     OPOLSKIE

Gmina M. OPOLE

Powiat M. OPOLE

Ulica KAROLA 
SZYMANOWSKIEGO

Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość OPOLE Kod pocztowy 45-724 Poczta OPOLE Nr telefonu 77-474-32-80

Nr faksu 77-474-32-80 E-mail dom@fundacja-
dom.opole.pl

Strona www www.fundacji-dom.opole.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-02-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 53087754300000 6. Numer KRS 0000007685

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Teresa Jednoróg Prezes Zarządu TAK

Kazimierz Jednoróg Członek Zarządu TAK

Izabela Gajdamowicz Członkini Zarządu TAK

Małgorzata Jagieluk Członkini Zarządu TAK

Katarzyna Krzempek Członkini Zarządu TAK

Jolanta Sztorc Członkini Zarządu TAK

Maria Wodecka-Szpala Członkini Zarzadu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

FUNDACJA DOM RODZINNEJ REHABILITACJI DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest:
1. udzielanie specjalistycznej pomocy w diagnozowaniu, leczeniu 
i rehabilitacji (leczniczej, społecznej i zawodowej) osób 
niepełnosprawnych
2. Działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje 
pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o 
pożytku publicznym i o wolontariacie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje swoje cele:
I. W zakresie udzielania specjalistycznej pomocy:
1. Wyszukiwanie rodzin mających dzieci z porażeniem mózgowym lub 
innymi niepełnosprawnościami, proponowanie pomocy w rehabilitacji 
dziecka.
2. Prowadzenie niepublicznego specjalistycznego zespołu opieki 
zdrowotnej.
3. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla dzieci i 
młodzieży. 
4. Prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej dla młodzieży. 
5. Prowadzenie edukacji osób niepełnosprawnych.
6. Prowadzenie zakładu aktywności zawodowej.
7. Prowadzenie zajęć profilaktyczno-terapeutycznych (świetlica 
terapeutyczna, klub terapeutyczny) dla osób niepełnosprawnych oraz ich 
rodziców w celu przeciwdziałania wykluczeniu oraz zapobiegania 
uzależnieniom.
8. Organizowanie szkoleń dla rodziców i opiekunów osób 
niepełnosprawnych.
9. Organizowanie szkoleń dla specjalistów z zakresu nowych metod 
rehabilitacji.
10. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.
11. Organizowanie spotkań konsultacyjnych ze specjalistami.
12. Organizowanie zespołów do prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych.
13. Organizowanie spotkań młodzieży niepełnosprawnej.
14. Udostępnianie konta Fundacji rodzinom osób niepełnosprawnych 
zarejestrowanych w Fundacyjnej Bazie Danych, na pozyskiwanie od 
darczyńców środków na leczenie lub rehabilitację , zgodnie z 
obowiązującym regulaminem korzystania z konta
15. Gromadzenie i właściwe wykorzystanie środków finansowych i 
rzeczowych pochodzących z darów osób fizycznych i prawnych.
16. Popularyzowanie idei Fundacji poprzez wydawnictwa własne, prasę, 
radio    
i telewizję.
17. Współdziałanie z władzami i organami administracji państwowej 
i samorządowej w zakresie: ochrony zdrowia, edukacji, rehabilitacji, 
usamodzielniania osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej ich 
rodzinom.
18. Współdziałanie z innymi organizacjami w kraju i z zagranicą, których 
cele zbliżone są z celami Fundacji.
II. Sfera zadań publicznych, obejmuje zadania w zakresie:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Tadeusz Retmańczyk Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Maria Głogiewicz Członkini Rady Fundacji TAK

Teresa Lisak Członkini Rady Fundacji TAK

Jadwiga Luterek Członkini Rady Fundacji TAK

Krystyna Zarosa Członkini Rady Fundacji TAK

Kazimierz Rzepiela Członek Rady Fundacji TAK
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sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4. Działalności charytatywnej;
5. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej;
6. Działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
7. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 618, z późn. zm.);
8. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
9. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
10. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
11. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
12. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
13. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej;
14. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
15. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
16. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
17. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
18. Turystyki i krajoznawstwa;
19. Porządku i bezpieczeństwa publicznego;
20. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
21. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą;
22. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
23. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami;
24. Promocji i organizacji wolontariatu;
25. Pomocy Polonii i Polakom za granicą;
26. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
27. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
28. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
29. Rewitalizacji;
30. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie 
określonym w pkt 1-29

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej - NZOZ
Dotacja na działalność pochodziła z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia
Kontrakt na rok 2016 wyniósł 1 176 773,72 zł na następujące usługi medyczne:
1) Ambulatoryjne specjalistyczne świadczenia zdrowotne:
- poradnia neurologiczna
- poradnia logopedyczna
2) Zdrowie psychiczne:
- poradnia psychologiczna dla dzieci
3) Rehabilitacja w ośrodku dziennym
4) Ambulatoryjna rehabilitacja
5) Stomatologia
- poradnia ogólnostomatologiczna
- poradnia ogólnostomatologiczna dla dzieci
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2. Zadania zlecone organizacjom pozarządowym przez PFRON "Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, 
młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych. Nasza Fundacja realizowała zadania zgodnie z umową:
1) Rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych 
Dotacja na okres od 1.01.2016 do 31.03.2017 wyniosła 1 036 656,09 zł, z tego na zakup środków 
trwałych 7 920,00 zł
Do 31.12.2016 r.  wykorzystano kwotę 764 937,15 zł, a pozostałą kwotę w wysokości  208 526,55 zł 
została do wykorzystania na I kwartał 2017 r.
Różnicę w kwocie 55 272,39 zł zwrócono do PFRON.
2) Świetlica Terapeutyczna
Dotacja na okres od 1.01.2016 do 31.03.2016 wyniosła 100 421,64 zł.
Do 31.03.2016 r.  wykorzystano kwotę 97 740,12 zł.
Różnicę w kwocie 2 681,52 zł zwrócono do PFRON

3. Środowiskowy Dom Samopomocy - ŚDS
Prowadzenie dziennego pobytu dla 40 osób niepełnosprawnych - dzieci i młodzieży z chorobami 
psychicznymi i z niepełnosprawnościami zespolonymi.
Całkowity koszt realizacji zadania:  652 804,77 zł
Dotację w wysokości 622 47,00 zł otrzymaliśmy z budżetu państwa przez Urzędu Miasta Opola w tym 
na zakup wyposażenia 3 000,00 zł. 
odsetki bankowe: 1,81 zł
Darowizny na działalność ŚDS: 1 271,37 zł
Pozostałe przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych: 6 324,40 zł.
Wynagrodzenie płatnika: 34,23 zł
Razem przychody ŚDS: 629 678,81 zł
Środki własne Fundacji: 23 125,96 zł

4. Warsztat Terapii Zajęciowej - WTZ
Fundacja prowadziła WTZ dla 30 uczestników niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym 
stopniem niepełnosprawności.
Całkowity koszt zadania: 550 166,69 zł
Dotację w wysokości 479 880,00 zł otrzymaliśmy z PFRON przez Urząd Miasta Opola 
10% dofinansowania do działalności WTZ otrzymaliśmy z Urzędu Miasta Opola i Starostwa Opolskiego 
w wysokości: 53 320,00 zł
Pozostałe przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika: 7,34 zł.
Darowizny dla WTZ: 3 045,38 zł
Rzem Przychody WTZ: 536 252,72 zł
Środki Fundacji: 13 913,97 zł

5. Zakład Aktywność i Zawodowej - ZAZ 
W ZAZ zatrudnionych było 80 pracowników,w tym 60 niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub 
umiarkowanym.
Całkowity koszt realizacji zadania: 1923323,29 zł 
Dotacje na działalność ZAZ Fundacja otrzymała ze środków PFRON przez ROPS Urzędu 
Marszałkowskiego
w wysokości 1 110 000,00 zł, w tym na zakup środków trwałych: 5 895,39 zł
10% dotacji na działalność ZAZ w wysokości 123 333,0 zł Fundacja otrzymała z Samorządu 
Województwa Opolskiego, w tym na zakup środków trwałych 7 811,66 zł
Dofinansowanie z PFRON w ramach SODiR  do wynagrodzeń i składek ZUS pracowników 
niepełnosprawnych
wynosiło 692 417,36 zł 
Pozostałe przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych finans. z dotacji, wynagr. płatnika, 
zaokr.pod.VAT wynoszą 28 686,30 zł.
Przychody ze sprzedaży towarów i usług: 474 483,02 zł

6. Kampania "Kilometry dobra" - Bicie rekordu Guinnessa
Fundacja zbierała pieniądze na zakup nowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych.
Okres realizacji zadania: od 1.03.2016 do 04.06.2016r.
Kwota zebranych środków: 19 175,12 zł
Całkowity koszt realizacji zadani: 19 175,12 zł

7. Konferencja "25 lat jesteśmy z Wami"
Świętowanie 25 lecia działalności Fundacji
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

1070

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Dofinansowanie ze środków Urzędu Miasta Opola w wysokości 10 000,00 zł
Całkowity koszt zadania: 13 335,44 zł
Środki własne Fundacji: 3 335,44 zł

8. XXII Festyn Fundacji "25 lat jesteśmy z Wami"
Impreza otwarta w centrum Opola - 12 czerwca na Placu Wolności w godzinach od 11:0 do 20:00. W 
trakcie Festynu obywały się zabawy i warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych z całego Regionu. Jest 
to impreza cykliczna odbywająca się c roku w Opolu.
Zadanie zrealizowano w okresie od lutego do 30 czerwca 2016 r.
Całość zadania: 35 007,91 zł
Dofinansowanie z ROPS Urzędu Marszałkowskiego ze środków PFRON: 17 600,00 zł
Środki własne Fundacji: 17 407,91 zł

9. Prowadzenie Terapii Rodzin "Szczęśliwi razem" 
W projekcie uczestniczyło 40 rodzin. Spotkania odbywały się w 3 grupach wsparcia oraz szkolenia dla 
rodzin.
Całość realizacji zadania: 10 001,50 zł
Projekt realizowany ze środków PFRON przez ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego
Dotacja w wysokości: 10 000,0 zł
 
10. Spotkanie Opłatkowe - Wigilia Świąt Bożego Narodzenia
W projekcie uczestniczyło 170 osób niepełnosprawnych, razem z pracownikami z wszystkich jednostek 
Fundacji oraz zaproszonymi gośćmi ponad 250 osób. Wigilia odbyła się 21.12.2016r. w budynku 
Fundacji przy ul. Mielęckiego 4a w Opolu.
Całość realizacji zadania: 9 078,10 zł
Dofinansowanie ze środków ROPS: 9 000,00 zł
Środki Fundacji: 78,10 zł

11. Kampania "Kilometry Dobra"
Kampania "Kilometry Dobra" to bicie Rekordu Guinnessa polegające na układaniu w ciągu monet 1 zł z 
przeznaczeniem zebranych środków na określony cel społeczny.
Nasza Fundacja zbierała pieniądze na zakup nowego samochodu do przewozu osób 
niepełnosprawnych.
Przychody 25229,29 zł
Koszty: 19175,12 zł
Środki na wkład własny do zakupu samochodu 6965,17 zł

12. Rehabilitacja odpłatna
W ramach odpłatnej rehabilitacji prowadziliśmy zajęcia dla dzieci - sensoplastykę i logorytmikę oraz 
zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej.
Za przeprowadzone zajęcia otrzymaliśmy kwotę w wysokości: 24 160,00 zł
Całość przychodu przeznaczyliśmy na zapłatę specjalistom za prowadzenie tych zajęć i na działalność 
statutową.

Druk: MPiPS 5



2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Druk: MPiPS 6
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność pozostałych 
organizacji 
członkowskich, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana
Działalność nieodpłatna 
to:
1. Prowadzenie 
Niepublicznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej
2. Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy
3. Prowadzenie 
Warsztatu Terapii 
Zajęciowej
4. Prowadzenie 
Świetlicy 
Terapeutycznej
5. Prowadzenie 
rehabilitacji dzieci 
młodzieży i osób 
dorosłych 
6. Prowadzenie szkoleń  
i konsultacji dla 
rodziców prez 
specjalistów
7. Organizowanie 
spotkań dla rodziców 
osób 
niepełnosprawnych w 
celu wymiany 
doświadczeń w zakresie 
rehabilitacji  i opieki 
nad osobami 
niepełnosprawnymi
8. Gromadzenie i 
właściwe wykorzystanie 
środków finansowych i 
rzeczowych 
pochodzących z darów 
od osób fizycznych i 
prawnych – 
przekazywanych 
Fundacji na cele 
rehabilitacyjne 
indywidualnych osób 
niepełnosprawnych
9. Prowadzenie pomocy 
żywnościowej dla 
rodzin o niskim 
dochodzie

94.99.Z

Druk: MPiPS 7



działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Usługi w zakresie 
specjalistycznej opieki 
lekarskiej
Fundacja prowadzi 
Niepubliczny Zespół 
Opieki zdrowotnej, w 
tym:
1. Poradnia 
neurologiczna – lekarz 
neurolog prowadzi 
wywiad medyczny z 
rodzicami/opiekunami 
osoby 
niepełnosprawnej i 
ustala dalsze działania: 
kieruje na terapię 
logopedyczną, 
psychologiczną i 
fizjoterapię
2. Poradnia zdrowia 
psychicznego – 2 
lekarzy psychiatrów. 
Poradnia prowadzi 
indywidualną terapię 
psychologiczną. 
Psychologowie 
współpracują z 
psychiatrami w zakresie 
pomocy osobom  
zaburzeniami 
psychicznymi, 
prowadzona jest 
psychoterapia i terapia 
rodzin.
3. Poradnia 
rehabilitacyjna – 2 
lekarzy rehabilitacji – 
prowadzimy 
rehabilitację dzieci z 
zaburzeniami wieku 
rozwojowego. W 
ramach oddziału 
dziennego odbywają się 
zajęcia terapeutyczne z 
wszystkich dziedzin 
rehabilitacji: 
pedagogicznej, 
logopedycznej, 
psychologicznej i 
fizjoterapii. Lekarze 
ściśle współpracują z 
fizjoterapeutami. 
4. Poradnia 
stomatologiczna dla 
dzieci i dorosłych – 2 
lekarzy stomatologów i 
asystentka 
stomatologiczna

86.22.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność 
fizjoterapeutyczna 
prowadzona jako 
zadanie zlecone przez 

86.90.Z

Druk: MPiPS 8



PFRON
Kompleksowa 
rehabilitacja dzieci, 
młodzieży i osób 
dorosłych oraz pomoc 
prawna.
W Fundacji 
prowadzona jest 
codziennie rehabilitacja 
dzieci od 5 roku życia 
do dorosłości:
- terapia ruchowa
- masaż leczniczy
- fizykoterapia
- terapia logopedyczna
- terapia 
psychologiczna
Rodzice z 
niepełnosprawnym 
dzieckiem zgłaszają się 
do lekarza neurologa 
lub lekarza rehabilitacji, 
gdzie po 
zdiagnozowaniu 
ustalone są dla każdego 
dziecka formy terapii. 
Następnie dziecko 
trafia do wiodącego 
terapeuty. Terapia 
prowadzona jest 
indywidualnie i 
dostosowana jest do 
potrzeb osoby 
niepełnosprawnej od 1 
do 3 godzin dziennie od 
1 do 3 razy w tygodniu. 
Rodzice/opiekunowie 
uczestniczą w terapii 
dziecka ucząc się jego 
pielęgnacji (karmienia, 
ubierania, rozbierania, 
noszenia).
Prowadzenie 
pogotowia 
terapeutycznego dla 
dzieci, których rodzice 
mogą w tym czasie 
zająć się swoimi 
sprawami np. pójść do 
lekarza, na badania czy 
załatwić spray 
urzędowe. Dzieci 
otoczone są 
specjalistyczną opieką 
terapeutyczną. Jeśli w 
czasie pobytu w 
pogotowiu 
terapeutycznym mają 
wyznaczoną terapię 
logopedyczną czy 
fizjoterapię – to 
specjaliści zabierają 
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Zakład Aktywności 
Zawodowej (ZAZ)
Zakład Aktywności 
Zawodowej
ZAZ zatrudnia 80 
pracowników w tym 60 
osób 
niepełnosprawnych z 
różnymi 
niepełnosprawnościami 
i chorobami 
psychicznymi w stopniu 
znacznym lub 
umiarkowanym .
Pracownicy zatrudnieni 
byli w 6 pracowniach: 
artystycznej, 
ceramicznej, 
krawieckiej, poligrafii, 
sitodruku, terenów 
zielonych i w dziale 
marketingu oraz w 
Galerii Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych 
„Biały Kruk”. Nasz ZAZ 
jest usługowo-
wytwórczy. Usługi 
wykonujemy dla 
zleceniodawców z całej 
Polski, a wyroby 
sprzedajemy w Galerii. 
Galeria jest też 
miejscem, w którym 
odbywają się warsztaty 
artystyczne dla uczniów 
różnych typów szkół 
oraz dla mieszkańców 
Opola, a także 
spotkania z ciekawymi 
ludźmi wieczory 
artystyczne i koncerty. 
Każdego roku  w Galerii 
odbywają się 
wydarzenia artystyczne 
organizowane wraz z 
Opolskim 
Towarzystwem 
Muzycznym – Noc 
Kultury. .Działalność 
ZAZ nie jest nastawiona 
na zysk. Wszelkie 
nadwyżki przychodów 

81.30.Z

dzieci z pogotowia na 
terapie.
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nad kosztami 
przekazywane są na 
zakładowy fundusz 
aktywności – ZFA. Z 
funduszu ZFA 
korzystają osoby 
niepełnosprawne 
zatrudnione w ZAZ na 
zakup leków, sprzętu 
rehabilitacyjnego, 
remontów i 
wyposażenia mieszkań i 
zaspokojenia innych 
potrzeb.
Misją ZAZ jest 
przygotowanie 
pracowników 
niepełnosprawnych do 
pracy na otwartym 
rynku. Oprócz 
rehabilitacji zawodowej 
w AZ realizowana jest 
rehabilitacja lecznicza i 
społeczna

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W ramach odpłatnej 
rehabilitacji 
prowadziliśmy zajęcia 
dla dzieci - 
sensoplastykę i 
logorytmikę oraz 
zajęcia ruchowe z 
elementami integracji 
sensorycznej.
Sensoplastyka:
Logorytmika - terapia 
służąca poprawie 
kondycji fizycznej - 
zajęcia polegające na 
połączeniu terapii 
logopedycznej z 
rytmiką, aby 
oddziaływać na sferę 
słuchową, słuchowo-
ruchową i ruchową 
osoby, którą się leczy 
lub rehabilituje. Stosuje 
się ja w pracy z dziećmi, 
przy czym na jej 
skuteczność nie ma 
wpływu ich rozwój 
intelektualny czy też 
ruchowy, jak również 
wrażliwość muzyczna, 
czy jej brak. 
Najistotniejszym 
elementem w 
stosowanych 
ćwiczeniach słowno-
ruchowych jest rytm. 
Naturalny i swobodny 
ruch, będący obok 
muzyki podstawowym 

93.13.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 7,102,356.66 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5,663,521.34 zł

motywem ćwiczeń , 
umożliwia realizację 
zajęć rytmicznych  ze 
wszystkimi dziećmi, 
niezależnie od ich 
poziomu 
intelektualnego, 
ruchowego i 
muzycznego 
rozwoju.Zajęcia 
prowadzi logopeda, 
grupa wiekowa 3-10 lat 
liczy 4 osoby. Dziecko 
ćwiczy z asystentem, w 
zajęciach wykorzystuje 
się elementy terapii 
Knillów, Metody ruchu 
rozwijającego Weroniki 
Sherborne oraz 
ćwiczenia Klanzy. 
Zajęcia polecane są 
dzieciom z wadami 
mowy np. jąkanie, z 
opóźnionym rozwojem 
mowy, niedosłuchem, 
czy dyslalią złożoną. 
Zajęcia prowadzone są 
w formie zabawy.

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 498,643.02 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 1,117.42 zł

e) Pozostałe przychody 939,074.88 zł

0.00 zł

1,173,698.72 zł

840,488.34 zł

2,446,661.88 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 884,251.67 zł

88,229.20 zł

516,713.44 zł

245,458.15 zł

33,850.88 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 1,470,110.44 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 29,391.93 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 303,050.37 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1 Zadania zlecone organizacjom pozarządowym przez PFRON- wkład własny Fundacji:
1) rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych
2) świetlica terapeutyczna

61,657.97 zł

2 Dofinansowanie do działałnosci jednostek Fundacji: Środowiskowego Domu Samopomocy i 
Warsztatu Terapii Zajęciowej

36,322.45 zł

3 Pokrycie częściowo straty bilansowej z 2015 r. 175,929.91 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 287,145.61 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4,460,848.94 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -558,245.51 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -51,375.31 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 7,042,843.26 zł 303,050.37 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

6,221,766.85 zł 303,050.37 zł

550,018.33 zł 0.00 zł

0.00 zł

42,160.63 zł

226,164.41 zł

2,733.04 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: podatek dochodowy 
od osób fizycznych- wynagrodzeń pracowników 
ZAZ

1 Działalność statutowa Fundacji 290,998.32 zł

2 Rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych- zakup materiałów i sprzętu 
do rehabilitacji

6,719.22 zł

3 Rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych- finansowanie turnusów 
rehabilitacyjnych, zapłata za rehabilitacje w ośrodkach krajowych

5,332.83 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

13,235.28 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

180.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

125.3 etatów

31.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

184.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

102.00 osób

82.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3,885,110.60 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3,785,577.48 zł

3,602,106.72 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

15,895.47 zł

- inne świadczenia 167,575.29 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 99,533.12 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

3,885,110.60 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 160,589.61 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3,724,520.99 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

323,759.22 zł

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

7.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

7.00 osób

0.00 osób
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

wynagrodzenie rehabilitantki - 3 m-czna odprawa w 
związku ze zwolnieniem, ekwiwalent za urlop i 
wynagrodzenie za miesiąc

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Środowiskowy Dom 
Samopomocy

ŚDS obejmuje opieką oraz 
rehabilitacją leczniczą i 
społeczną 40 podopiecznych z 
zaburzeniami psychicznymi z 
niepełnosprawnościami 
zespolonymi. W ŚDS 
realizowany jest program 
terapeutyczny zgodny z umową 
między Fundacją a Gminą 
Opole. 
Prowadzono następujące 
zadania:
- treningi: funkcjonowania w 
życiu codziennym, umiejętności 
interpersonalnych, 
rozwiązywania problemów i 
spędzania wolnego czasu,
- terapię ruchową, zajęciową i 
muzykoterapię
- zajęcia przygotowujące do 
uczest. w WTZ i pracy w ZAZ

Urząd Miasta Opola 622,047.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

12,160.52 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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2 10% dofinansowania do 
działalności Warsztatu 
Terapii Zajęciowej

Prowadzenie rehabilitacji 
leczniczej, społecznej i 
zawodowej dla 30 osób 
niepełnosprawnych w stopniu 
znacznym lub umiarkowanym z 
wskazaniem do terapii 
zajęciowej

Starostwo Powiatowe Miasta Opola i 
Powiatu Opolskiego

53,320.00 zł

3 10% dofinansowania do 
działalności Zakładu 
Aktywności Zawodowej

Dofinansowanie do działalności 
ZAZ. Zatrudnienie 60 osób 
niepełnosprawnych w stopniu 
znacznym lub umiarkowanym

Samorząd Województwa Opolskiego 123,333.00 zł

4 XXII Festyn Fundacji „25 lat 
jesteśmy z Wami”

Impreza integracyjna 
organizowana w centrum 
Opola.
Celem jest przybliżenie 
społeczeństwu miasta i Regionu 
problemów osób 
niepełnosprawnych. W czasie 
festynu organizujemy warsztaty 
artystyczne i pokazujemy 
dorobek wszystkich jednostek 
Fundacji. 
Prezentowane są wyroby w 
Galerii Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych Biały Kruk. 
Organizujemy wiele atrakcji dla 
dzieci i dorosłych. Na scenie 
występują artyści i zespoły osób 
sprawnych i 
niepełnosprawnych. W 
przygotowaniu bufetu 
uczestniczą też Rodziny ON.

ROPS Urzędu Marszałkowskiego 17,600.00 zł

5 Konferencja "25 lat jesteśmy 
z Wami"

Jubileusz 25-lecia działalności 
naszej Fundacji.
Celem było przedstawienie 
działalności Fundacji na 
przestrzeni 25 lat.
Na konferencję zaproszono 
przedstawicieli samorządu, 
liderów organizacji 
pozarządowych z Opolszczyzny i 
współpracujących organizacj z 
Niemiec, Francji, Ukrainy i 
Gruzji.

Urząd Miasta Opola 10,000.00 zł

6 Prowadzenie Terapii Rodzin 
"Szczęśliwi razem"

Celem zadania było:
- prowadzenie szkoleń dla 
rodziców/opiekunów osób 
niepełnosprawnych
- prowadzenie terapii 
grupowych: 
  1) dla rodziców dzieci 
niepełnosprawnych 
  2) dla rodziców dorosłych osób 
niepełnosprawnych
  3) dla par, w których jedna lub 
dwie osoby są 
      niepełnosprawne

ROPS Urzędu Marszłkowskiego 10,000.00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

7 Spotkanie Opłatkowe - 
Wigilia Świąt Bożego 
Narodzenia

Celem zadania było przybliżenie 
osobom niepełnosprawnym 
polskiej tradycji Świąt Bożego 
Narodzenia: Jasełka w 
wykonaniu podopiecznych 
wprowadzające podopiecznych 
i pracowników Fundacji oraz 
zaproszonych gości w klimat 
Świąt Bożego Narodzenia, 
modlitwa, opłatek i składanie 
sobie wzajemnie życzeń, 
spożywanie potraw wigilijnych i 
wspólne śpiewanie kolęd.

ROPS Urzędu Marszałkowskiego 9,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Prowadzenie Niepublicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej - 
NZOZ

Kontrakt na następujące usługi 
medyczne:
1) Ambulatoryjne 
specjalistyczne świadczenia 
zdrowotne:
- poradnia neurologiczna
- poradnia logopedyczna
2) Zdrowie psychiczne:
- poradnia psychologiczna dla 
dzieci
3) Rehabilitacja w ośrodku 
dziennym
4) Ambulatoryjna rehabilitacja
5) Stomatologia
- poradnia 
ogólnostomatologiczna
- poradnia 
ogólnostomatologiczna dla 
dzieci

Narodowy Fundusz Zdrowia 1,173,698.72 zł

2 Wielospecjalistyczna 
rehabilitacja dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych

Celem projektu było 
zmniejszenie skutków 
niepełnosprawności u 250 osób 
niepełnosprawnych poprzez 
kompleksową i ciągłą 
rehabilitację osób 
niepełnosprawnych, a przez to 
zwiększenie samodzielności 
tych osób.
Prowadzenie 
wielospecjalistycznej 
rehabilitacja dzieci, młodzieży i 
dorosłych - zadania:
- prowadzenie rehabilitacji 
leczniczej 
- prowadzenie rehabilitacji 
logopedycznej
- prowadzenie terapii 
psychologicznej
- prowadzenie rehabilitacji 
społecznej w pogotowiu 
terapeutycznym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

764,937.15 zł
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IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

3 Świetlica Terapeutyczna dla 
osób pozostających w 
donach rodzinnych z bardzo 
ograniczonymi 
możliwościami korzystania z 
życia społecznego

Zadanie skierowane było do 20 
młodych osób 
niepełnosprawnych, które po 
ukończeniu gimnazjum 
pozostają w domach rodzinnych 
bez możliwości jakiejkolwiek 
aktywności. Osoby te mieszkają 
na wsi lub w małej 
miejscowości na terenie 
powiatu opolskiego ziemskiego. 
Osoby niepełnosprawne 
dowożone były na rehabilitację 
leczniczą i społeczną. 
Uczestniczyły w zajęciach 
terapii zajęciowej oraz w 
wyjściach integracyjnych do 
sklepów, zoo, kina i teatru oraz 
na pizzę czy lody.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

97,740.12 zł

4 Warsztat Terapii Zajęciowej WTZ stwarza 30 osobom 
niepełnosprawnym w stopniu 
znacznym lub umiarkowanym 
oraz wskazaniem do terapii 
zajęciowej, możliwość 
rehabilitacji leczniczej 
społecznej i zawodowej  w 
zakresie pozyskania lub 
przywrócenia  umiejętności 
niezbędnych do podjęcia 
zatrudnienia. Działania 
Warsztatu służą przygotowaniu 
uczestników do aktywnego 
włączania się w życie społeczne, 
wyposażenie uczestników w 
umiejętności, w celu znalezienia 
pracy, zwiększeniu 
samodzielności i lepszemu 
funkcjonowaniu w życiu.

Urząd Miasta Opola ze środków 
PFRON

479,880.00 zł

5 Zakład Aktywności 
Zawodowej

ZAZ zatrudnia 60 osób 
niepełnosprawnych w stopniu 
znacznym lub umiarkowanym .
Pracownicy zatrudnieni byli w 6 
pracowniach: artystycznej, 
ceramicznej, krawieckiej, 
poligrafii, sitodruku i terenów 
zielonych oraz w Galerii 
Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych „Biały 
Kruk” Nasz ZAZ jest usługowo-
wytwórczy. Misją ZAZ jest 
przygotowanie pracowników 
niepełnosprawnych do pracy na 
otwartym rynku. Oprócz 
rehabilitacji zawodowej w ZAZ 
realizowana jest rehabilitacja 
lecznicza i społeczna.

ROPS Urzędu Marszałkowskiego ze 
środków PFRON

1,110,000.00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Teresa Jednoróg - Prezes 
Fundacji

Janina Kural - Główna Księgowa 
Fundacji

30.05.2017

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miasta Opola, Wydział Polityki Społecznej 1

2 Państwowa Inspekcja Pracy 2

3 Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu 2

4 Państwowy Urząd Pracy w Opolu 1

5 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 1

6 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu 1

7 Opolski Urząd Wojewódzki 1

2017-05-30
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